
 

 

Geachte leden van de raad, 
 
 
De besluitvorming over de invoering van de vermakelijkheidsbelasting voor onder meer speelpark 
Oud Valkeveen en Muiderslot heeft naar onze overtuiging niemand tevreden gemaakt.  
 
Wij (Valkeveen en Muiderslot) hebben begrepen dat u de door ons voorgestelde private oplossing 
nog te weinig concreet vond en dat u ook niet goed kon overzien in hoeverre dit (in plaats van de 
vermakelijkheidsbelasting) een structurele bijdrage zou kunnen leveren aan de begroting van uw 
gemeente, naast de vraag of deze retributie überhaupt wenselijk is. Na overleg met de gemeente 
Huizen, die met dezelfde problematiek in het sociale domein te maken heeft als uw gemeente, 
hebben wij geprobeerd om de dekking waar u naar op zoek bent verder te concretiseren. Om die 
reden doen wij gezamenlijk u nog een laatste voorstel met als doel het speelpark te behouden, 
terwijl uw financiële opgave wordt ingevuld. De oplossing ligt in het sociaal domein en graag 
lichten wij dit nader toe. 
 
Inclusief werkgeverschap en duurzaamheid 
Speelpark Oud Valkeveen wil graag invulling geven aan inclusief werkgeverschap en 
armoedebestrijding bij kinderen. Muiderslot wil een bijdrage leveren aan armoedebestrijding bij 
kinderen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat immers bij beide hoog in het vaandel, 
en partijen geven daar sinds jaar en dag al invulling aan. Het Speelpark heeft voorts de ambitie om 
van Speelpark Oud Valkeveen het eerste duurzame speelpark in Nederland (zo niet Europa) te 
maken, waarmee een substantiële investering is gemoeid.  
 
De gemeente vindt Speelpark Oud Valkeveen en het Muiderslot van grote waarde voor haar 
inwoners en koesteren beide instituten. Generaties Gooiers hebben in Speelpark Oud Valkeveen  
gespeeld en genoten van de natuur. De modernisering die heeft plaatsgevonden maakt dat ook in 
de 21e eeuw van het speelpark kan worden genoten. Het Speelpark en het Muiderslot  leveren een 
belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van recreatie en toerisme.  
 
De bij deze ambitie behorende afspraken willen wij graag concretiseren: 
 

• Speelpark Oud Valkeveen versterkt haar maatschappelijke betrokkenheid door kansen te 
bieden aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij een aantal 
(gedacht wordt aan minimaal drie voor Oud Valkeveen) uitkeringsgerechtigden van de 
gemeente Gooise Meren, die in aanmerking komen voor beschut werk (nieuw beschut), 
een arbeidscontract aangeboden krijgen bij Oud Valkeveen. De gemeente Gooise Meren 
draagt voor deze plekken werkzoekenden uit de gemeente aan.  

• Daarnaast wordt gekeken of werkervaringsplekken voor statushouders kunnen worden 
gecreëerd, waarbij statushouders voor een periode van zeven maanden werkervaring 
kunnen opdoen (met behoud van uitkering) en de Nederlandse taal beter onder de knie 
krijgen in het Speelpark.  

• Uitsluiting wegens armoede willen Muiderslot en het Speelpark Oud Valkeveen tegengaan 
door jaarlijks aan 250 gezinnen uit Gooise Meren met een inkomen van minder dan 120% 
van het minimumloon een 12 rittenkaart bij het Speelpark aan te bieden in de vorm van 
maatschappelijk voucher. Het Speelpark zal deze 12 rittenkaarten tegen sterk gereduceerd 
tarief aan de gemeente aanbieden. Muiderslot wil  het aanbod van gratis culturele 
activiteiten ten behoeve van kinderen in armoede bezien, zoals eerder aangeboden vanuit 
het Muiderslot, tot een bedrag van 15.000 euro per jaar, waarbij in ieder geval geldt dat 
basisscholen in de gemeente Gooise Meren vanuit de educatieve waarde van het museum 
gratis toegang krijgen op het moment dat de verordening vermakelijkheidsbelasting is 
ingetrokken. 

• De gemeente en Speelpark Oud Valkeveen ondersteunen elkaar actief bij het doel om het 
park energieneutraal te maken, onder meer door het gebruik van alternatieve 
energiebronnen mogelijk te maken, het beperken van het energieverbruik of het gebruik 
van groene stroom door de faciliteiten en de attracties op het park, het faciliteren van 
elektrische auto's door het uitbreiden van de laadpalen, het stimuleren van het met de fiets 



 

 

bezoeken van het park en de mogelijkheden voor het instellen van openbaar vervoer te 
verkennen. Waar mogelijk wordt deze verduurzaming inzichtelijk gemaakt voor kinderen, 
via educatieve games of speeltoestellen.    

• De gemeente en Speelpark Oud Valkeveen spreken uit dat zij elkaar als partners zien en 
elkaar actief te zullen ondersteunen met het gezamenlijk doel Speelpark Oud Valkeveen te 
behouden voor opvolgende generaties. In dat kader zullen partijen onder meer een 
gestructureerd en frequent (twee keer per jaar) overleg op zowel ambtelijk als bestuurlijk 
niveau voeren. 

• De gemeente Gooise Meren zal Speelpark Oud Valkeveen actief in de promotie van de 
regio gaan betrekken en daar een plan voor opstellen. 

 
Samenwerking 
In de afgelopen maanden is in goede samenwerking met ambtenaren van uw gemeente en de 
gemeente Huizen verkend op welke wijze een dergelijke oplossing kan bijdragen aan oplossing 
van het financiële vraagstuk, waar u als raad voor staat. Vanwege die samenwerking en de in die 
samenwerking verkregen nadere informatie vanuit de gemeente Huizen kunnen wij u de volgende 
financiële informatie meegeven. 
 
Financieel 
 
Werkplekken 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om ‘nieuw beschut’ werk aan te bieden. Voor Gooise Meren 
gaat het om minimaal drie werkplekken. Deze plekken worden in de regio Gooi en Vechtstreek 
momenteel vooral aangeboden door Tomingroep, terwijl de gemeenten juist ook zoeken naar 
alternatieven in een meer inclusieve arbeidsmarkt. De kosten voor een beschutte werkplek 
(inclusief begeleiding) bij Tomin bedragen € 22.500 per werkplek. Bij Oud Valkeveen worden die 
kosten (inclusief begeleiding) voor rekening genomen door de werkgever.  
Totaal te besparen bedrag voor Gooise Meren:  € 67.500, uitgaande van drie werkplekken. 
 
Statushouders 
Dit kan een besparing opleveren, afhankelijk van hoe het in de gemeente Gooise Meren is 
geregeld. Voor zover de gemeente kosten heeft neemt neemt Speelpark Oud Valkeveen dit op 
zich.  
Totaal te besparen bedrag voor Gooise Meren: afhankelijk van hoe het in de gemeente 
geregeld is. 
 
Voorkomen uitsluiting 
De gemeente Gooise Meren heeft de zogenaamde ‘Kleinsma gelden’ ontvangen ten behoeve van 
maatschappelijke participatie van kinderen in armoede. Deze gelden worden door de gemeente 
Huizen onder meer besteed aan abonnementen voor kinderen uit arme gezinnen, ook voor het 
Speelpark Oud Valkeveen. De gemeente Gooise Meren zou deze bedragen door de aangeboden 
reductie kunnen laten vrijvallen.  
Besparing voor Gooise Meren: 250 x € 49,50 = € 12.375. 
 
Vanuit dezelfde ‘Kleinsma gelden’ kan eveneens het aanbod van gratis culturele activiteiten ten 
behoeve van kinderen in armoede worden bezien, zoals eerder aangeboden vanuit het Muiderslot, 
tot een bedrag van 15.000 euro per jaar, waarbij in ieder geval geldt dat basisscholen in de 
gemeente Gooise Meren vanuit de educatieve waarde van het museum gratis toegang krijgen op 
het moment dat de verordening vermakelijkheidsbelasting is ingetrokken. 
 
Financiële vertaling in begroting 
Vervolgens hebben wij begrepen dat als gevolg van onze inzet als inclusieve werkgever de gelden 
‘sociaal domein’ als volgt ingezet kunnen worden voor het financiële vraagstuk waar u voor staat: 

1. U besluit de verordening vermakelijkheidsbelasting in te trekken. Daarmee ontstaat een 
gat in de begroting. 



 

 

2. De waarde van sociaal betrokken ondernemen, zoals hiervoor beschreven en 
geconcretiseerd (x aantal participatiebanen etc.) waarderen op een x bedrag en dat in 
de begroting sociaal domein oormerken.  

3. Besluiten het onder 2 geoormerkte bedrag niet uit te geven en dus als een bezuiniging 
op sociaal domein inboeken.  

4. Met stap 4 de begroting onder aan de streep in evenwicht brengen. 
 
Bindende afspraken 
De directies van Muiderslot en Oud Valkeveen zijn bereid op basis van bovenstaande 
uitgangspunten bindende afspraken te maken met het college van de gemeente Gooise Meren.  
 
Raadsvoorstel 
Naar onze mening is in het raadsvoorstel, waarop uw besluit van december 2017 is gebaseerd, te 
weinig concreet gemaakt dat ons aanbod voor een actieve bijdrage in het sociale domein niet 
alleen op geld waardeerbaar is, maar ook in de begrotingssystematiek van uw gemeente tot een 
daadwerkelijke besparing kan leiden.  
 
Daarnaast zal – zoals eerder als onderbouwing voor de vermakelijkheidsbelasting door de 
gemeente aangegeven - de tegenprestatie van de gemeente Gooise Meren inzichtelijk gemaakt 
moeten worden. Tegenover deze compensatie in het sociaal domein staan: promotieactiviteiten, 
wegenonderhoud, bewegwijzering, schoonmaakkosten openbaar gebied speelpark Oud 
Valkeveen en Muiderslot, op piekdagen medewerkers gemeente die het verkeer regelen, 
oplossingen parkeerproblematiek.  
 
Met deze concretisering van de voorstellen die wij eerder al met het college van Gooise Meren 
hebben uitgewerkt, maar wat door het besluit van uw raad niet langer mogelijk werd ( waarbij Oud 
Valkeveen heeft aangevoerd dat er geen raadsvoorbehoud gold ), hebben wij dit voor u inzichtelijk 
willen maken, in een ultieme poging van onze kant om het aan ons opleggen van 
vermakelijkheidsbelasting te voorkomen en in plaats daarvan een bijdrage te leveren aan sociale 
doelen die wij als organisaties - net als u - van groot belang vinden en altijd gevonden hebben. 
 
 
Graag wachten wij uw reactie en besluitvorming af. 
 
 
Speelpark Oud Valkeveen    Muiderslot 
M.R. van de Kuit     Bert Boer 
 
 
…………………………………..   ......................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


